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ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? 
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਵਚ, ਬਚੱ ੇਖਾਸ ਹਨੁਰ ਕਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਕਵਚੱ ਕਸਰਜਣਾਤਮਿ 
ਸੋਚ, ਸਮਾਕਜਿ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਤਮਿ ਿਸ਼ੁਲਤਾਵਾ,ਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰੂੁਆਤੀ ਸਾਖਰਤਾ 
ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਹਨੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ I ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ ੈਕਿ ਦ ੋਸਾਲ ਦਾ 
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇੱਿ ਸਾਲ ਦ ੇਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਬਕੱਚਆ ਂ
ਨੂੰ ਸਿੂਲ ਅਤ ੇਜੀਵਨ ਕਵਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਤਆਰ ਿਰਦਾ ਹIੈ

ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 
(ਬਾਲਵਾੜੀ) ਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਤੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਕਚਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ 
ਹਫਤਾ 15 ਘੰਟੇ ਤੱਿ ਮੁਫਤ ਜਾ ਂਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਮੁਹੱਈਆ 
ਿਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਜੱਥ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ੇਯੋਗ ਅਕਧਆਪਿ ਦੁਆਰਾ 
ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਕਵਿਟੋਰੀਅਨ ਸਰਿਾਰ ਕਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਕਚਆ ਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਹਫਤੇ ਕਵੱਚ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੋਂ। 
ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਹਫਤੇ ਕਵੱਚ 15 
ਘੰਟੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ 
ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਗਰਾਟਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਸੱਧਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 
ਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈI

ਿੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਯੋਗ ਹੈ?
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਿ ਕਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਠ ਕਲਖੇ 
ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਕਵੱਚੋਂ ਇਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ:

 • ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾ ਂਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਪਛੋਿੜ ਤੋਂ ਹੈ

 • ਆਕਦਵਾਸੀ ਜਾ ਂਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਕਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਿਰਾਵਾ?ਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸੇਵਾ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂਸਲ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਿੇ ਜਾ ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ 
ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹ ਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਿਰਵਾ ਸਿਦ ੇਹੋ। 
ਕਵਿਲਕਪਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, 
ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਈਲਡ ਫਰਸਟ ਜਾ ਂਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਵਰਿਰ, 
ਮਾ ਂਅਤੇ ਬਾਲ ਕਸਹਤ ਨਰਸ, ਦੋ-ਸੱਕਭਆਚਾਰਿ ਵਰਿਰ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ 
ਵਾਲਾ ਪਲੇਅ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਸਲੀਟੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਜਦੀਿੀ Department of Education and Training 
ਕਵੱਚ Koorie Engagement Support Officer 
(KESO) (ਿੁਰੀ ਐਂਗਜਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ (ਿੇਈਐਸਓ)) ਜਾ ਂ
Early Childhood Learning Adviser (ਅਰੰਭਿ ਬਚਪਨ 
ਦਾ ਕਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਲਾਹਿਾਰ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਨੈ  ਿਰਨ ਕਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈI

ਿੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਵਚ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਾਜਂੀ, ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਇਿ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾ ਂਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਕਚਆ ਂ
ਦੀਆ ਂਸ਼ਿਤੀਆ ਂਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਰਲੀ 
ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਵਚ ਕਵਿਕਸਤ ਿਰੇਗਾ

ਜ ੋਬਚੱ ੇਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਯਗੋ ਹਨ, ਜਾ ਂਇਸ ਤਿੱ 
ਪਹੁਚੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 
ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਕਵੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ 15 ਘੰਕਟਆ ਂਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾ ਂਘੱਟ ਿੀਮਤ ਵਾਲੇ 
ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਯਗੋ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਿਰਾਉਣ 
ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰ ੋਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਇੱਿ ਜਗ੍ਾ ਕਮਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਵੱਚ 
ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈI


